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GIMNAZISTŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO REGLAMENTAS

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gimnazistų uniformos privalomos visiems Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos
mokiniams.
2. Gimnazistų uniformos pradedamos dėvėti nuo rugsėjo 1d., baigiamos dėvėti birželio 1d.

II.

GIMNAZISTŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO TVARKA

3. Gimnazistų uniforma – tamsiai mėlyno spalvos švarkas su gimnazijos emblema arba
mokyklos ženkleliu. Gimnazijos (emblema) ženklelis segama kairėje pusėje. Gimnazistai uniformą
gali pasipuošti savo pasirinktais estetiškais gimnazijos atributikos neužgožiančiais akcentais, tik
privalu segėti gimnazijos emblemą (ženklelį).
4. Prie uniformos švarko negali būti dėvimos sportinės kelnės.
5. Gimnazistų uniforma privaloma pirmadieniais – ketvirtadieniais, o penktadieniais – tik
atstovaujant oficialiuose renginiuose.
6. Be uniformos mokinys į mokyklą gali ateiti numatytų ugdymo plane netradicinių dienų,
sporto renginių, išvykų, ekskursijų metu ir atskiru direktoriaus įsakymu.
7. Gimnazistų uniforma turi būti švari ir tvarkinga.
8. Gimnazistų uniforma įsigyjama mokinių tėvų lėšomis.
9. Išskirtiniais atvejais, apie kuriuos informuoja klasės auklėtoją ir suderina su gimnazijos
administracija, leidžiama įsigyti uniforminio drabužio analogą, prie jo prisiuvant gimnazijos
emblemą arba įsegant mokyklos ženklelį.
10. Siūloma gimnazistų uniformą vidinėje pusėje paženklinti savininko vardu.

III.

PRIEŽIŪRA

11. Mokytojas, administracijos atstovas, pastebėjęs mokinį be uniformos, perspėja mokinį ir
informuoja klasės auklėtoją.

12. Klasės auklėtojas įspėja mokinį žodžiu arba raštu dėl privalomo uniformos dėvėjimo,
informuoja mokinio tėvus.
IV.

ATSAKOMYBĖ

13. Už mokinio uniformos dėvėjimo reglamento laikymąsi atsakingi mokiniai, mokinių tėvai,
mokytojai, klasės auklėtojas, gimnazijos administracija.
14. Klasės auklėtojas išsiaiškina su mokiniu ir su mokinio tėvais uniformos nedėvėjimo
priežastis, informuoja socialinį pedagogą.
15. Pažeidus gimnazistų uniformų dėvėjimo tvarką:
15.1. Mokinys, pastebėtas 3 kartus be mokyklinės uniformos, rašo paaiškinimą klasės
auklėtojui, klasės auklėtojas informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus)
15.2. Jei ir toliau mokinys nedėvi mokyklinės uniformos, siunčiamas į Vaiko gerovės
komisiją, kur svarstomas mokinio (ės) elgesys.
15.3. Jei ir toliau mokinys nedėvi mokyklinės uniformos, mokinys su tėvais kviečiamas į
gimnazijos tarybos posėdį jo elgesio svarstymui.
16. Mokiniai ir jų tėvai su šiuo reglamentu susipažįsta pasirašytinai per TAMO svetainę.

V.

REGLAMENTO ĮSIGALIOJIMAS

17. Gimnazistų uniformų dėvėjimo reglamentas įsigalioja nuo 2013 m. gruodžio 1d.
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